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Imię i Nazwisko.(Motocyklista).....................................................
Data i miejsce urodzenia...........................................................................
PESEL..........................................
Adres................................................................
kod poczt. ................,
miejscowość.........................................
Tel. .......................... . Tel. kom. ...................................
e-mail .........................................................................
Zawód wyuczony .................................... Zawód wykonywany …………………………………
Grupa krwi........... Adres i nr telefonu najbliższej rodziny .................................................................................
Imię i Nazwisko ( Pasażer) …………………………………………….
Data i miejsce urodzenia...........................................................................
PESEL...........................................
Adres................................................................
kod poczt. ................,
miejscowość.........................................
Tel. kom. ................................... e-mail .........................................................................
Zawód wyuczony .................................Zawód wykonywany ………………………………
Grupa krwi........... Adres i nr telefonu najbliższej rodziny .................................................................................
Motocykl na którym pojedziesz na zlot Marka/model ……………………………………………..
Nr rejestr. ......................... średni zasięg na pełnym zbiorniku (b. ważne) ............................
Moja komfortowa prędkość ................ km/godz. Dotychczas motocyklem przejechałem ok.
...........................km.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IV ZLOTU MOTOCYKLOWEGO W HUCIE PIENIACKIEJ
Ja, niżej podpisany ............................................................................. niniejszym oświadczam, że:
- zgłaszam swój udział w IV ZLOCIE MOTOCYKLOWYM W HUCIE PIENIACKIEJ.
- przedpłatę na wspólne wydatki:
za motocyklistę 100,00 zł za pasażera …………zł Razem ................. zł
wpłaciłem na konto: Stow. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, ul. Krzywe Koło 30/3, 00-270
Warszawa.
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Nr konta: 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003
- wysyłam do dnia 15 sierpnia 2013 r. mailem na adres adam.switalski@wp.pl
kopie następujących dokumentów (oryginał deklaracji przekażę Komandorowi Rajdu 1.deklaracje uczestnika
2.kopię pokwitowania wpłaty
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie, wpłacona przedpłata zostanie zwrócona, po potrąceniu
poniesionych kosztów.- ponadto, świadomy celów i ducha Rajdu, oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Rajdu Katyńskiego i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich jego postanowień.
Data ......................................... Podpis uczestnika ..................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do wszystkich
celów związanych ze złożoną przeze mnie deklaracją, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997r.)
Przyjmuję do wiadomości iż;
Organizacja Zlotu w Hucie Pieniackiej nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr223, poz. 2268
z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami
prawa, w tym prawa o ruchu drogowym,
prosimy zapoznać się i stosować w czasie jazdy w grupie, zasady określone w
„Regulaminie Jazdy w Kolumnie”
zamieszczonym na stronie
www.rajdkatynski.net

Data .......................................... Podpis uczestnika...................................................................
	
  

